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ANNOUNCEMENT OF CONVOCATION OF THE 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 

 

Board of Directors of Photon Energy a.s., with its 

registered office at Praha 2 – Vinohrady, U Zvonařky 

448/16, Post Code 120 00, the Czech Republic, 

Identification No.: 28223250, registered in the 

Commercial Register maintained by the Municipal 

Court in Prague, Section B, Insert 13779, (the 

“Company”) convenes an extraordinary general 

meeting (“General Meeting”) to be held on 

10 December 2012 from 10:00 a.m. at the address: 

Praha 2, Uruguayská 380/17, Post Code 120 00. 

Proposed Agenda:  

1. Opening of General Meeting and Quorum 
Verification  
2. Approval of Rules of Procedure and Election of 
Bodies of General Meeting 
3. Change of Articles of Association of the Company 
4. Recall and election of members of Board of 
Directors and Supervisory Board 
5. Approval of Agreement on Performance of 
Function of members of Board of Directors and 
Supervisory Board and other remuneration of 
members of Board of Directors and Supervisory Board 
6. Conclusion  
 

Registration of shareholders will be held in the place 

of the General Meeting from 9:40 a.m.  

Since the shares of the Company are immobilized, the 

decisive date for the participation in the General 

Meeting is, in accordance with the Company’s 

Statutes the seventh calendar day before the date of 

the General Meeting, i.e. 3 December 2012. The 

decisive date is relevant for the determination of 

those persons, who are entitled to attend the General 

Meeting and to exercise shareholder rights, i.e. to 

vote at the General Meeting. Such an entitlement will 

only pertain to persons who were so authorized as of 

the decisive date, and who can prove the fact at the 

General Meeting by presenting a certificate 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZYWCZAJNEGO 
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  

 
 

Zarząd Spółki Photon Energy a.s. z siedzibą w 
Pradze przy ul. U Zvonařky 448/16, kod pocztowy: 
120 00, w Czechach, o numerze rejestracyjnym 
28223250, zarejestrowanej przez Sąd Miejski w 
Pradze sekcja "B", pozycja 13779 (dalej jako 
"Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 
(„Walnego Zgromadzenia”) na dzień 10 grudnia 
2012 roku na godz. 10.00, w Pradze 2 przy ul. 
Uruguayská 380/17, 120 00 Praha 2.  
 
Proponowany porządek obrad: 
  
1.Otwarcie obrad oraz sporządzenie listy 
uczestników Walnego Zgromadzenia  
2.Przyjęcie regulaminu oraz wybór organów 
Walnego Zgromadzenia  
3.Zmiana statutu Spółki 
4.Odwołanie oraz powołanie nowych czlonków 
Zarządu i Rady Nadzorczej 
5.Przyjęcie umów na wykonanie obowiązków 
członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wraz 
z wynagrodzeniem członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej.  
11. Wnioski. 
 
Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia 

odbywać się będzie w dniu Walnego Zgromadzenia 

od godziny 9:40 w miejscu, w którym odbywać się 

będzie Walne Zgromadzenie.  

W związku z tym, że akcje Spółki są 

zdematerializowane i zgodnie z artykułem § 22 

ustęp 5 statutu Spółki, w Walnym Zgromadzeniu 

mają prawo uczestniczyć osoby, będące 

akcjonariuszami Spółki na 7 dni kalendarzowych 

przed datą Walnego Zgromadzenia tj. 3 grudnia 

2012 roku, który jest Dniem Rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień 

Rejestracji ma na celu oznaczenie osób, które będą 

uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu i 

wykonywania prawa z akcji tj. prawa głosu na 



 

 

 

Photon Energy a.s. 
U Zvonarky 448/16, 120 00 Prague 2, Czech Republic 

Tel.: +420 277 002 910, Fax: +420 277 002 911, IČ: 282 23 250, DIČ: CZ 282 23 250 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13779 

www.photonenergy.as  2/2 

(świadectwo depozytowe) issued by a member of the 

National Securities Depository in the Polish Republic, 

which for this person as an owner of the securities 

administers a securities account.  

Besides the certificate mentioned above, if the 

shareholder is a legal entity it will present a valid 

extract from the commercial register or a similar 

evidence obtained no sooner than 1 month prior to 

the date of the General Meeting, or an official 

certified copy of such an extract. Physical persons – 

shareholders or members of their statutory bodies or 

their representatives also evidence their identity by a 

valid identification card or a passport. 

Representatives of the shareholders will also present 

written power of attorney, which will include 

information on the scope of the proxy, and if such 

was given for representation on one general meeting 

or more general meetings in a given period, and 

which will meet all legal requirements. 

Within item three of agenda, an amendment of 

Article 2 of the Articles of Association of the Company 

consisting in the change of the Company´s name is 

being proposed. The proposed new wording of the 

Articles of Association shall be, as of the date of 

publication of this announcement, ready for 

inspection by shareholders at the registered seat of 

the Company. A shareholder is entitled to ask for a 

copy of the new wording of the Articles of Association 

at its cost and risk. 

 

 

 

Walnym Zgromadzeniu. Takie prawo będzie 

przysługiwać tylko tej osobie, która była 

akcjonariuszem Spółki w Dniu Rejestarcji i która 

może to potwierdzić na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu poprzez przedstawienie świadectwa 

depozytowego wydanego przez członka Krajowego 

Depozytu Papierów Wartościowych, który dla 

danej osoby, właściciela akcji, prowadzi rachunek 

maklerski.  

Poza wymienionym wyżej świadectwem 

depozytowym, akcjonariusz będący osobą prawną, 

musi przedstawić aktualny wypis z rejestru lub 

podobny dokument wydany nie wcześniej niż na 

miesiąc przed datą Walnego Zgromadzenia lub 

poświadczoną urzędowo kopię takiego wypisu. 

Osoby fizyczne, zarówno akcjonariusze jak i ich 

organy statutowe, oraz pełnomocnicy muszą 

potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie 

ważnego dokumentu osobistego lub paszportu. 

Pełnomocnicy akcjonariuszy muszą przedstawić 

pełnomocnictwo, które powinno definiować zakres 

umocowania oraz to czy zostało ono wydane w 

celu reprezentowania akcjonariusza na 

pojedynczym Walnym Zgromadzeniu czy na wielu, 

w określonym okresie, oraz powinno spełniać 

wszystkie wymogi prawne.  

W zakresie punktu trzeciego proponowanego 

porządku obrad, dotyczącego zmiany Statutu, 

proponuje się zmianę nazwy Spółki. Nowe 

brzemienie Statutu Spółki będzie z dniem publikacji 

niniejszego ogłoszenia dostępne do wglądu 

akcjonariuszy w siedzibie Spółki. Akcjonariusz ma 

prawo poprosić o kopię  zmienionego Statutu 

Spółki na własny koszt i ryzyko.  

 
 

Pavel Kolrus       Vlastimil Matula 

Chairman of the Board of Directors   Vice-Chairman of the Board of Directors 
Prezes Zarządu      Wice-prezes  Zarządu 


